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Blaadjes (Edward van de Vendel)... 

Ik heb een boom afgeluisterd. 
En ik zweer je: daar wordt niet gefluisterd. 

Die waaiende blaadjes 
hebben laaidende praatjes! 

Ze stribbelen tegen, 
ze kibbelen en krijsen. 

Ze schreeuwen de meest vervelende eisen. 
Wij dénken dat we vriendelijk ruisen horen, 

maar intussen, intussen: 
suizende oren… 
Ik zweer het — 

als je in de herfst de blaadjes ziet vallen, 
dan was de boom ze dus zat. 

Zo. 
Vlieg maar op met z’n allen! 

SBS Winkelomheide 
Schooljaar 2018-2019 

Gimme 
Ondertussen hebben al heel wat ouders de Gimme-app gedownload via 

Google play store of via de app store of de kanalen (klassen) aangepast. Op de 

website van Gimme kan je een handleiding terugvinden en een uitgebreid en 

duidelijk stappenplan. 

De afgelopen weken hebben we al heel wat fotoreeksen via Gimme gedeeld. 

Je kan op Gimme ook onze geplande activiteiten terug vinden. 

 

Leeruitstappen  
• Naar het bos: 

Maandag 8 oktober: kleuters naar De Averegten in Heist-op-den-Berg. 

Deze uitstap kost: €2 

Donderdag 11 oktober: L1, L2 en L3 naar het stiltegebied in Gerhagen 

Deze uitstap kost: €2 

Laat de kinderen op deze dagen kleding dragen die wat vuil mag worden. Bij 

regenweer zijn laarzen zeker een must! 

 

• Sport 

Donderdag 25 oktober: L1 en L2 sportdag in de Axion (Geel) 

 

• Geschiedenis:  

Vrijdag 9 november: L4 naar het Fort van Liezele 

 

Geen school: 21/11 
Op 21 november heeft het ganse schoolteam samen met alle andere scholen 

van uit Geel een pedagogische studiedag over het onderwijs in de 21ste eeuw. 

Er is die dag dus GEEN school en GEEN korte opvang.  
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NIEUWSBRIEF OKTOBER 

Oktober is weer een maand om de schatten van de herfst te gaan ontdekken in het bos. Zowel de kleuters als de leerlingen van 

de lagere school gaan naar het bos. Dit jaar gaan we De Averegten en het Stiltegebied van Gerhagen verkennen en genieten 

van de gezonde buitenlucht.  



 

Bebat  
We doen nog eens een warme oproep om gebruikte batterijen mee naar school te brengen.  We recycleren 

de batterijen en terwijl sparen we punten voor onze school. We doen dat het hele schooljaar lang. 

Dus: wie nog batterijen heeft, breng ze zeker mee! 

 

De Bebat-tonnen staan in de gangen van de nieuwbouw. De leerlingen mogen daar de gebruikte batterijen 

zelf in deponeren of afgeven aan de juf of meester. Ook in de kleuterschool staan enkele tonnen. Daar 

mogen de kleuters de batterijen aan de juf afgeven.  

Mosselfestijn : zaterdag 13 oktober 
 
Het oudercomité en het schoolteam nodigen jullie graag uit op het mosselfestijn ten voordele 

van onze school in het ontmoetingscentrum van Winkelomheide.  

 

De leden van de ouderraad hebben ervoor gezorgd dat jullie kunnen smullen van heerlijke gerechten.  

 

Ook leerkrachten en leerlingen steken de handen uit de mouwen en helpen graag mee. De leerlingen van L6 zorgen 

ervoor dat jullie allemaal bestek en sausjes hebben en de kleuters zorgen voor de tafeldecoraties.  

 

Kortom, het is de ideale gelegenheid om in een ontspannen sfeer te genieten van lekkere gerechten, een drankje en 

een dessert en er een gezellige namiddag van te maken met familie of vrienden.  

 

Vorig jaar hebben we gemerkt dat het op drukke momenten niet mogelijk was om iedereen onmiddellijk een plaats te 

geven aan de tafels. Daarom zullen we aan de  inkom ook enkele statafeltjes voorzien.  Als jullie op een druk moment 

komen en er is niet onmiddellijk een tafeltje vrij, dan kunnen jullie al eventueel een aperitiefje nuttigen aan de 

statafeltjes. We proberen natuurlijk om iedereen zo snel mogelijk een plaats te geven.  

 

Met de opbrengsten van het eetfestijn ondersteunt de ouderraad vele activiteiten van de kinderen in onze school.  

Propere school / speelplaats 

Afgelopen schooljaar hebben we gezien dat er op de speelplaats veel doosjes achterbleven en dat er overal op de 

speelplaats afval lag. Daar willen we iets aan doen. Daarom gaan we er op school acties rond ondernemen. We hopen 

dat jullie er thuis ook mee op helpen letten zodat we samen de kinderen er bewust van kunnen maken dat afval niet op 

de grond hoort te liggen maar wel in de juiste vuilbak. 

  

Koekendoosmanden: We hebben ondertussen per klas manden aangeschaft om de koekendoosjes in te doen. ‘s 

Morgens leggen de kinderen hun koekendoosjes erin en de manden gaan vanaf de eerste speeltijd mee naar de 

speelplaats. De kinderen kunnen dan hun doosje in de mand leggen als ze klaar zijn met eten. Op het einde van de 

namiddagspeeltijd gaan de manden weer mee naar binnen. We hopen zo minder “verloren” dozen te hebben. Let er 

nog eens extra op dat alles voorzien is van een naam.  Zo kunnen we de dozen vlug teruggeven aan de eigenaar.  

 

Vuilniskar en afvalmeter: om het afval op de speelplaats aan te pakken, hebben we nu “de vuilniskar van de Hei”. Dat 

is een winkelkar met daarin een aantal vuilbakjes. Elke week is een andere klas verantwoordelijk voor een nette 

speelplaats. Dat betekent dat de leerlingen van die klas tijdens de laatste speeltijd van de dag, de speelplaats proper 

maken. Na een periode, meten we met onze afvalmeter het afval dat verzameld werd. We hopen zo week na week 

minder afval op de speelplaats te vinden.   
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Binnen het actieplan ‘Hoog tijd voor ‘geZONtijd’ van Vlaams minister Hilde Crevits 
is het tijd voor beweging, tijd om in te zetten op sensibilisering en 
bewustwording in de Vlaamse basisscholen. 

Sinds vorig schooljaar kunnen basisscholen de tijd die ze investeren om hun 
leerlingen elke dag minstens één extra kwartier bewegingskans te geven, 
registreren op het digitaal platform ‘Bewegen naar de zon’.  Alle Vlaamse 
leerlingen uit het basisonderwijs leggen tijdens één schooljaar samen de afstand 
tot de zon af. Dat is 150 miljoen kilometer. Met zijn allen kunnen we daarin slagen! 

In onze school deden we vorig schooljaar al ons best om goed te bewegen. Ook dit schooljaar bewegen we weer 
mee. Elke schooldag 15’ extra bewegen, bovenop de lessen bewegingsopvoeding, doen we zo: actieve 
middagspeeltijd, middagsportactiviteiten, actieve verplaatsing naar schoolactiviteiten, bewegingstussendoortjes, … 

Bewegen naar de zon en rond de wereld 

Sportactieve, gezonde school 

 Woensdag =  fruitdag  
 

We dienden ook dit schooljaar de aanvraag in voor het project Oog voor lekkers. Op 5 oktober 

kregen we te horen krijgen dat we geselecteerd zijn voor het project.  

 

Met de subsidies  kunnen we gedurende 10 weken gratis fruit en groenten aanbieden aan de 

kinderen. We starten op 10 oktober met de eerste week van het project.  Als jouw kind het 

fruit dat aangeboden wordt op woensdag niet lust, mogen jullie een ander stuk fruit meegeven. Op de kalender van 

Oog voor Lekkers (in bijlgage) kunnen jullie volgen welk soort fruit het die week is. Het project loopt tot de 

kerstvakantie. 

 

Daarna vragen we jullie om de gezonde gewoonte voor en na de gesubsidieerde periode verder te zetten en mee te 

promoten door de leerlingen een stuk fruit mee te geven op woensdag. We vragen aan de ouders om die dag geen 

koek mee naar school te geven. Koekjes eten we op woensdag niet, ze blijven in de boekentas.  

 

Met de grappige mascottes Slurp en Slice zullen we de kinderen aanmoedigen om gezonde 

eetgewoontes aan te leren en vol te houden.  

     

 

Vanuit het stadsbestuur en de jeugdraad wordt er voor het vierde jaar op rij een kindergemeenteraad 

georganiseerd tijdens de maand oktober. Maximum 2 kinderen per Geelse school worden samengebracht om hen 

te laten nadenken, praten en beslissen over verschillende thema’s. Ook onze school zal daar vertegenwoordigd 

worden.  

Participatie—Kindergemeenteraad Geel  - 24 oktober 13.30 – 15.30 uur 



 

Onze nieuwe school: bouwen en verbouwen... 

Ondertussen zijn er alweer wat werken gebeurd.  
 
• De aanleg van de speelplaats van de nieuwe kleuterschool begint vorm te krijgen. De grote structuren zijn 

aangebracht. Zo is er al een zandbak aangelegd en zijn er twee speelzones in het midden van de speelplaats 
aangelegd. Daar zullen in het voorjaar toestellen geplaatst worden.  

• De kleedkamers van de turnzaal zijn af. Ook is er daar een WC en douche voorzien.   
• De refter is een mooie open ruimte geworden met veel mogelijkheden.  
• Het nieuwe kleutersanitair is ook geïnstalleerd en aan de twee verbouwde klassen wordt nog de laatste hand 

gelegd. Deze klassen zullen gaan dienen voor de kleuters.  
• Belijningen aan de beide speelplaatsen worden ook kortelings aangebracht.  
 
De voorlopige oplevering van deze fase staat gepland op 15 oktober. 
 
Welke werken staan er nog gepland? 
Volgende fase met andere aannemer: start werken begin november 
• Verbouwing turnzaal 
• Verbouwing in de klaslokalen van de oude lagere school 
• Nieuw schrijnwerk in pastorij en lokalen van de oude lagere school 
• Afbraakwerken staan gepland tijdens de herfstvakantie om lawaaihinder en onveilige situaties te beperken.  
 
Geplande oplevering: eind april 2019 

Op school gaan er heel wat sportactiviteiten door. Een gedeelte wordt georganiseerd door de Geelse sportdienst en 

een deel wordt door de sportleerkrachten van onze scholengemeenschap georganiseerd.  

De sportdienst zorgt voor de zwemlessen en voor een sportdag voor elke klas. Jullie kregen al een jaaroverzicht van de 

sportdienst mee.  

Onze sportleerkrachten zorgen dit schooljaar daarnaast nog voor een sportdag voor L3, L4, L5 en L6.  Het ene 

schooljaar participeren L3 en L4, het andere schooljaar L1 en L2. De klassen L1 en L2 komen dus volgend schooljaar 

weer aan bod.  

 

 Aanbod sportdienst:  

 Dit schooljaar gaan onze oudste kleuters en leerlingen van de lagere school zwemmen op :  

• Donderdag:  3 KO  (Bijenklas), L5 en L6 

• Dinsdag : L1 + L2 + L3 + L4  

Dit extra sportaanbod door de Geelse Sportdienst kost € 31,50 voor L1 t.e.m. L5.   In L6 wordt het zwemmen 

niet aangerekend omdat kinderen in hun schoolcarrière recht hebben op een jaar gratis zwemmen. In L6 

worden dus enkel de sportactiviteiten aangerekend namelijk € 10,50. De oudste kleuters gaan 10 keer 

zwemmen en daar is de totale kost € 13.  Voor L1 t.e.m. L5 wordt het bedrag van €31,50 in 3 schijven van 

€10,50 aangerekend op de schoolrekening, voor 3 KO in 2 schijven van €6,50. L6 betaald in één keer €10,50. 
 

Kinderen die langer dan 1 week ziek zijn, krijgen per gemiste activiteit 1 EUR terugbetaald.  Gemiste beurten 

worden enkel verrekend indien er een doktersbriefje van méér dan één week binnengebracht wordt. 

Kinderen met een VTpas (vrijetijdspas) van de stad Geel krijgen 50% korting. 

 

 Sportdagen L3-L4-L5-L6  georganiseerd door sportleerkrachten scholengemeenschap: 

Onze kinderen van L3-L4-L5-L6 gaan dit schooljaar op sportdag georganiseerd door de sportleerkrachten van de 

scholengemeenschap. Hiervoor zal 2 euro op de schoolrekening gezet worden.  

Sport op school  



 

Nieuws uit de zorgwerking 

Op de kalender zullen jullie zien dat er “klasgesprekken” en “MDO’s” staan.  We verduidelijken dit even... 

 

Wat zijn klasgesprekken? 

Een klasgesprek is een tussentijds overleg tussen de klasleerkracht, de zorgcoördinator (zoco) en de directeur over alle 

leerlingen van de klas. Tijdens het klasgesprek gaat het enerzijds over het leren op zich maar anderzijds ook over het 

welbevinden van de kinderen. Leerkracht, zoco en directeur zoeken samen naar de juiste aanpak en ondersteuning voor 

welk ontwikkelings- of leerdomein ook.   

Daarbij zullen ze ook jullie, ouders, soms vragen om mee te helpen om de juiste ondersteuning te zoeken voor jullie kind 

en dan worden jullie uitgenodigd voor een gesprek. Jullie kunnen natuurlijk ook zelf de klasleerkracht, de zorgcoördinator 

of de directeur contacteren.  

 

Soms zijn er meer maatregelen nodig of beschikken we niet over voldoende informatie om een kind te helpen en dan volgt 

er een MDO. Ook dat gaan jullie op de kalender zien verschijnen. 

 

Wat is een MDO? 

Dit is een multidisciplinair overleg,  dat betekent dat er mensen met verschillende expertise samenkomen om een 

handelingsplan op te stellen. Meestal zijn dat de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de zorgjuf, het CLB en de directie. Ze 

bekijken samen wie wat gaat doen om aan de (leer)behoeften van het kind te voldoen. Dat gebeurt altijd in overleg met de 

ouders en het kind, eventueel ook met externe begeleiders zoals logopedist, kinesist,... Na een bepaalde periode volgt er 

een evaluatie om te bekijken of de ondersteuning voortgezet, bijgestuurd of stopgezet kan worden. Buiten dit zorgtraject 

kunnen jullie met een hulpvraag - op welk tijdstip dan ook - terecht bij ons schoolteam, zorgcoördinator, directie of CLB. De 

gegevens van het CLB vinden jullie hieronder.   

 

In onze school krijgen we ook ondersteuning vanuit NOA, Netwerk ondersteuners Antwerpen. Dit ondersteuningsnetwerk 

vervangt de vroegere Gon-werking. Het netwerk helpt bij het verwezenlijken van inclusief onderwijs. Dat betekent dat er 

voor sommige kinderen ondersteuning uit het buitengewoon onderwijs mogelijk is. Op onze school komt juf Lynn Janssens 

ondersteunen.  

Jullie kunnen als ouder, leerkracht of leerling steeds terecht met al je vragen bij onze vaste CLB-medewerker van het 

onthaalteam. Via een eenvoudig telefoontje of mailtje kan je met haar een afspraak maken of kunnen jullie bij haar met 

jullie zorgvragen terecht. Zeker doen als je met vragen zit!  

Onze vaste onthaalmedewerker is Kim Dupont. Haar contactgegevens zijn:  
  

Mailadres: kimdupont@vclb-kempen.be  
Telefoonnummer van de vestiging: 014/58 85 34 
Adres van de vestiging:  
VCLB-Kempen, vestiging Geel 
Stationsstraat 160 2440 Geel 

VCLB – Kempen, vestiging Geel 
centrum voor leerlingenbegeleiding 

Onze administratieve kracht is Ilse Boeckx.  Je kan het secretariaat bereiken op  014 56 65 02.  

De openingsuren van het secretariaat zijn licht gewijzigd. Het secretariaat zal op dinsdagnamiddag open zijn in plaats van 

donderdagnamiddag.  

 Maandag, donderdag en vrijdag  8.15u—12.15u 

 Dinsdag     8.15u—12.15u         12.45u—15.45u 

 Woensdag    8.15u—12u 

CLB – vraaggestuurde leerlingbegeleiding via onthaalmedewerker Kim Dupont  

Gewijzigde openingsuren schoolsecretariaat 



 

Praktische weetjes 

De data van de vieringen zijn: 

 

27 april 2019: Lentefeest / feest van de vrijzinnige jeugd 

11 mei 2019: Communie 

25 mei 2019: Vormsel 

Communie, vormsel en lentefeest 

Familienieuws 
De ooievaar kwam langs en bracht: 

• Sebas, broertje van Soeke (Berenklas)  

• Mats, broertje van Sara (Berenklas) 

• Nel, zusje van Line (Vissenklas) 

Wij wensen Soeke, Sara, Line en hun fiere ouders veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis. 

Personeelsnieuws 

Juf Kristine (L2) is nog afwezig tot en met 25 oktober. Juf Melissa Coeck staat in voor de vervanging. 
 

Juf Stephanie (L3) gaat vanaf 11 oktober op bevallingsrust.  Juf Lisa Stijnen zal de leerlingen onder haar hoede nemen.  

Klas of leerjaar Naam stagiair Periode 

0KO Sarah Jannis 1/10/2018-31/01/2019 

Combi 1 (vlinderklas) Yente Dekkers 31/01/2019-30/06/2019 

Combi 2 (kikkerklas) Juulke Lievens 1/10/2018-30/06/2019 

Combi 3 (vissenklas) Birthe Van Lommel 1/10/2018-30/06/2019 

3KO Sarah Jannis 7/01/2019-30/06/2019 

In onze school willen we toekomstige leerkrachten mee begeleiden tijdens hun opleiding. Tijdens dit schooljaar 

verwelkomen we in de kleuterschool stagiairs die zullen observeren en participeren in de klas. Hieronder vinden jullie 

een overzicht. De stagiairs zullen gedurende de periode, die in de tabel staat, niet constant aanwezig zijn in de klas maar 

hun stage zit wel in deze periode ingebed. 

Stagiairs 

Op 12 oktober komt de fotograaf naar onze school.  Alle kinderen van de school worden gefotografeerd behalve de 

kleutertjes van de Berenklas. Daar wachten we tot de klas volledig is. De foto’s van de Berenklas worden op 20 mei 

gemaakt. Voor de laatste instappertjes is het dan kijkdag en zo kunnen ze allemaal mee op de foto.  

Welke foto’s worden gemaakt? 

• klasfoto’s  

• individuele foto’s van jullie kinderen 

• foto van broertjes en zusjes samen 

 

Voor de bestellingen werken we dit jaar helemaal digitaal. Jullie krijgen een briefje mee met een code en met die code kan 

je de foto’s online bekijken en bestellen. De bestellingen komen dan naar de school en wij geven ze met de kinderen mee 

naar huis.  

Fotograaf 12 oktober 



Oktober 
 

 

MAANDAG 1 Vrije dag 

DINSDAG 2 Zwemmen L3-L4 

WOENSDAG 3   

DONDERDAG 4 Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 5 Dag van de leerkracht 

ZATERDAG 6   

ZONDAG 7   

MAANDAG 8 Kleuterschool : De Averegten 

DINSDAG 9 
Zwemmen L3-L4 

Klasgesprekken 

WOENSDAG 10 Klasgesprekken                                                                                                       witte druiven 

DONDERDAG 11 
Bos Gerhagen : L1-L2-L3  

Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 12 
Fotograaf : combiklassen, 3KO, L1 – L6 

Fairtrade lunch voor het lager onderwijs 

ZATERDAG 13 Mosselfestijn 

ZONDAG 14   

MAANDAG 15   

DINSDAG 16 
Zwemmen L3-L4 

MDO 

WOENSDAG 17 MOEV voetbal 4-4                                                                     blauwe druiven zonder pitten 

DONDERDAG 18 
Zwemmen L5-L6 

Bijscholing EHBO: Juf Annik, Juf Ines, juf Annemie en juf Tanja  

VRIJDAG 19 
Klasgesprekken 

Leerlingenraad 

ZATERDAG 20   

ZONDAG 21   

MAANDAG 22 Kijkdag KO 

DINSDAG 23 Zwemmen L3-L4 

WOENSDAG 24 MOEV Gymnastiekland                                                                                        kaki persimon 

DONDERDAG 25 
L1, L2: Sportdag Axion 

Zwemmen L5-L6 

VRIJDAG 26   

ZATERDAG 27   

ZONDAG 28   

MAANDAG 29 Herfstvakantie 

DINSDAG 30   

WOENSDAG 31   



November 
 

 

DONDERDAG 1 Herfstvakantie 

VRIJDAG 2   

ZATERDAG 3   

ZONDAG 4   

MAANDAG 5 20.15u Ouderraad 

DINSDAG 6 Zwemmen L1-L2 

WOENSDAG 7                                                                                                                        clementine 

DONDERDAG 8 Zwemmen Bijenklas 

VRIJDAG 9 Fort van Liezele : L4 

ZATERDAG 10   

ZONDAG 11 Wapenstilstand 

MAANDAG 12   

DINSDAG 13 
Zwemmen L1-L2 

Klasgesprekken 

WOENSDAG 14 Klasgesprekken                                                                                              bloemkool 

DONDERDAG 15 Kledingophaling 

VRIJDAG 16   

ZATERDAG 17   

ZONDAG 18   

MAANDAG 19 Voorleesweek 

DINSDAG 20 
Voorleesweek 

Zwemmen L1-L2 

WOENSDAG 21 Pedagogische studiedag—GEEN SCHOOL  

DONDERDAG 22 
Voorleesweek                                                                                                     banaan 

Zwemmen Bijenklas (3KO) 

VRIJDAG 23 Voorleesweek 

ZATERDAG 24   

ZONDAG 25   

MAANDAG 26   

DINSDAG 27 Zwemmen L1-L2 

WOENSDAG 28                                                                                                                      kiwi sungold 

DONDERDAG 29   

VRIJDAG 30   


